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BIULETYN
PARAFIALNY
XXIX I XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

“(. . .)A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w
ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w
obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?"

Łk 18, 7-8

16-30 PAŹDZIERNIKA 2022

WYDANIE JUBILEUSZOWE
25-LECIE POŚWIĘCENIA

KOŚCIOŁA 

Duszpasterstwo
prowadzone przez

Księży z Towarzystwa
chrystusowego dla

Polonii 

“Pan jest Sędzia, który nie ma względu na osoby. Kto
służy Bogu z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie
jego dosięgnie obłoku. Modlitwa biednego przeniknie
obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż
wejrzy Najwyższy i ujmuje się za sprawiedliwymi i wyda
słuszny wyrok”.

Syr 35, 12. 16-18

WWW.TCHR.US

http://www.polishchurch.com/


Witam Was całym sercem w kolejny świąteczny
dzień. Jak w zeszłą niedzielę mówiliśmy sobie:
Przychodzimy, by podziękować Bogu za tak wiele
łask, bo mamy za co dziękować!!! Chcemy uwielbiać
Boga donośnym głosem, całym sercem, bo On jest
godzien naszej chwały, czci i uwielbienia.
Październik to miesiąc w którym uczymy się modlić
wytrwale na różańcu. Wierzymy mocno, że Maryja -
Matka Jezusa wyprosi nam łaski i uchroni nas, nasze
rodziny od wszelkiego złego. Nie zapomnę nigdy
obrazu, który pozostał mi przed oczyma, kiedy jako
młodzieniec wracałem czasami bardzo późno do
domu. Zapominając klucza od domu musiał mi ktoś
otworzyć. Kiedy czyniła to mama, jedna reka
otwierala mi drzwi a w drugiej jej ręce zawsze
widziałem różaniec. Modlitwa, z pewnością
martwiącej się mamy, towarzyszyła mi wszędzie
gdzie byłem. Myślę, że to także dzięki Jej ufności j
wierze jestem dzisiaj z Wami. Kochani Rodzice
zapraszamy Was do tej pięknej modlitwy, którą
wyraża nasza ufność, wytrwałość, cierpliwość.
Uczmy się tej modlitwy, odmawiajcie różaniec.
Proszę Was o to z całego serca. To z pewnością
pomoc, lekarstwo, dla nas samych, ale także dla
naszych bliskich. To wołanie naszych serc Maryja z
pewnością wysłucha i przedstawi je u swego Syna -
Jezusa Chrystusa. 
Pozdrawiam Was wszystkich: Polskich Pielgrzymów
tej ziemi, naszej Florydy. pozdrawiam Wasze
Rodziny. Zapraszam wszystkich do naszej wspólnoty
parafialnej. Pragnę modlitwą ogarnąć i serdecznie
pozdrowić Polskie Serca żyjące w okolicach Port St.
Lucia, także tych mieszkających na Key West. Mam
głęboką nadzieję na spotkanie z Wami jeszcze w
tym roku. Z pewnością w sercu i życiu każdego i
każdej z Was wiele się dzieje. Mam nadzieje ze
więcej jest Dobra, ale z pewnością wkrada się i zło,
zniechęcenie, frustracja. Nie poddawajmy się!!!.
Idźmy dalej w tej pielgrzymce życia z głęboka
wiara, że Bóg jest z nami.  Powtarzając za Maryja
nieustanne “FIAT “ w zdrowiu i chorobie - FIAT; w
radości i smutku - FIAT; w powodzeniu i
nieszczęściu - FIAT; w zwycięstwach i porażkach -
FIAT, wtedy kiedy chcesz “przenosić góry” i kiedy
nie masz ochoty na nic - FIAT; kiedy wszystko się
układa i kiedy nie masz wplywu na nic - FIAT, kiedy
w domu radość i szczęście ale także kiedy
cierpienie i łzy - FIAT; w każdej chwili życia
wypowiedz FIAT - NIECH Mi SIĘ STANIE TAK JAK TY
- BOŻE - CHCESZ. Amen. 

Do zobaczenia w drodze.

Drodzy Parafianie
Przyjaciele i Goście naszej parafii

KS. HUBERT ZASADA - CHRYSTUSOWIEC

Niedziela, 16 października 
XXIX Niedziela zwykła.
Poniedziałek, 17 października 
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego.
Wtorek, 18 października 
Święto św. Łukasza, ewangelisty. 
Czwartek, 20 października 
Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera. 
Sobota, 22 października 
Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
Niedziela, 23 października 
XXX Niedziela Zwykła.
Piątek, 28 października 
Święto świętch Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
Niedziela, 30 października
XXXI Niedziela zwykła. 

KALENDARZ LITURGICZNY

RADA DUSZPASTERSKA 
MARIAN JOCHIM (954) 675-7361
TADEUSZ JANKOWSKI (954) 817-5769

SEKRETARKA 
TERESA KOŁOCZEK: (954) 776-1088 

RADA FINANSOWA 
KRZYSZTOF TOMASZEWSKI 

(954) 295-7355

SOBOTNIA POLSKA SZKOŁA, MAGDALENA LECHMAN
TEL: 954-513-9314
EMAIL: POLSKASZKOLA.POMPANO@OUTLOOK.COM
WWW.POLISHCHURCH.COM/POLSKA_SZKOLA 

BIBLIOTEKA
WIESŁAWA KOTARSKA

(954) 551-6561

Jeśli ktoś jeszcze nie zapisał się do parafii, prosimy
zrobić to jak najszybciej. Specjalne formularze są z
tyłu kościoła.
W razie zmiany adresów lub telefonów, prosimy o
podanie nowych.
Umacniajmy i pogłębiajmy naszą jedność poprzez
gorliwy udział w niedzielnej i codziennej
Eucharystii, nabożeństwach, rekolekcjach i
wszelkich uroczystościach.
Włączajmy się we wszelkie prace i posługi, dla
wspólnego dobra i okazania życzliwości i miłości
innym.
Jurysdykcja proboszcza (śluby, chrzty,
bierzmowanie, pogrzeby a także listy
rekomendacyjne) obejmuje tylko osoby,
przynajmniej od 4 miesięcy należące do parafii.

Należymy do niej poprzez oficjalne zapisanie się oraz
okazywaną odpowiedzialność za jej duchowe i
materialne dobro.

Kościół -Wspólnota parafialna

https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2022-09-20


POMPANO BEACH

Intencje mszalne

Niedziela, 16 października 
9.00 AM ++ Aleksandra, Izydor Janewicz, + Jadwiga Wojtulska
11.00 AM + Teresa Czerska - int.od siostry
6.00 PM W intencji Oliwii z okazji 14 urodzin prośbą o Boże bł. I
opiekę Pani Jasnogórskiej. 
Poniedziałek, 17 października 
7.00 PM O powrót do zdrowia dla Pauli Granoff - int.od Joli
Wtorek, 18 października 
 8.00 AM  W intencji Iwony z okazji urodzin z prośbą o potrzebne
Boże łaski i opiekę Pani Jasnogórskiej  
Środa, 19 października 
8.00 AM W intencji Katarzyny oraz Agnieszki z okazji urodzin z
prośbą o Boże dary i opiekę Pani Jasnogórskiej 
Czwartek, 20 października 
8.00 AM O Boże błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej
dla całej rodziny
Piątek, 21 października 
7.00 PM + Anna Sobolewska = int.od corki z rodzina 
Sobota, 22 października
8.00 AM + Wioletta Sulewska z prosba o dar nieba - int.od
rodziców i siostry
Niedziela, 23 października 
9.00 AM For Cooper family asking for God’s blessing
11.00 AM W intencji Oskara Michonia - wnuka z okazji 30 urodzin
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej
6:00 PM Z okazji urodzin Ani Obrzut z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej

Poniedziałek, 24 października 
7.00 PM 
W intencji Ewy i Irka, Łukasza i Zary z prośbą o Boże łaski i
opiekę Pani Jasnogórskiej 
Wtorek, 25 października 
8.00 AM 
W intencji Artura i Iwony z okazji urodzin i imienin z prośbą o
Boże łaski i opiekę Pani Jasnogórskiej
Środa, 26 października 
8.00 AM W intencji Marzeny i Janka w 31 rocznicę
Sakramentu Małżeństwa z prośbą o Boże łaski i opiekę Pani
Jasnogórskiej 
Czwartek, 27 października 
8.00 AM + Edwina Milkiewicza z prośbą o dar nieba - int.od
rodziców i siostry
Piątek, 28 października 
7.00 PM Dziękczynna za dar życia.  
Sobota, 29 października
8.00 AM 
++ Jadwiga i Marian Wojtulscy 
Niedziela, 30 października
9.00 AM 
++ Janusz Szumlanski , Maria Wnęk - int.od rodziny Obrzut 
11.00 AM 
+ Edward Punda - int.od żony Romy i syna Dawida
6.00 PM 
++ Maria i Józef Klimek z prośbą o dar nieba

POLSKA MISJA KATOLICKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
2400 NE 12TH ST., POMPANO BEACH, 

FL 33062Niedziela
9:00am, 11:00am, 6pm. 
Dni powszednie
7:00pm: poniedziałek i piątek
8:00am: wtorek-czwartek, sobota.

Msze św.

TEL: (954) 545-3861
FAX: (954) 532-1436

WEBSITE: WWW.POLISHCHURCH.COM
EMAIL: POLISHCHURCH@BELLSOUTH.NET

PROBOSZCZ: REV. HUBERT ZASADA, SChr

W naszym kościele, każdy parafianin może ofiarować świecę, która płonie przed Najświętszym
Sakramentem przez cały tydzień w intencjach, które chce przedstawiać Bogu. Świeca ta
przynoszona jest w procesji z darami podczas niedzielnej Mszy św. Zapraszamy do modlitwy
szczególnie wówczas, kiedy brakuje wolnych intencji mszalnych. W najbliższym czasie świeca
będzie płonęła w następujących intencjach:

Niedziela, 16 października 2022: W intencji Artura i Iwony z okazji urodzin z prośbą o Boże
Błogosławieństwo i opiekę Pani Jasnogórskiej. 
Niedziela, 23 października 2022: W podziękowaniu za Bożą opiekę i wstawiennictwo Pani
Jasnogórskiej nad wnukami.
Niedziela, 30 października 2022: W intencji wszystkich naszych kochanych zmarłych polecanych
w wypominkach.

Płonąca świeca przed Najświętszym Sakramentem

http://www.polishchurch.com/
mailto:polishchurch@bellsouth.net


Niedziela 8.30 i 10.30
Poniedziałek - czwartek i sobota po Mszy św. 
W piątek o 6.30 PM.
W Lantanie i Miami w sobotę i niedziele pół godziny przed Mszą Św. 

Trwa miesiąc październik, miesiąc w którym chcemy w modlitwie różańcowej
powierzać Bogu za przyczyną naszej Matki wszystkie sprawy naszych serc.

Bł. Stefan kardynał Wyszyński mówił: “krzątanina domowa przy wielu zajęciach,
droga do pracy, do szkoły, cierpliwe wyczekiwanie na różne sprawy, długie
godziny w samochodzie, bezsenne noce, wszystko to może być uświęcone,
wzbogacone uprzyjemnione modlitwą różańcową. Należy z nią połączyć w
duchu pokuty i wynagrodzenia wiele dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń”.

Zapraszamy na modlitwę Różańcową każdego dnia. 

LANTANA

Sobota, 15 października 
7.00 PM 
+ Jozef Pirog - int.od corek
Sobota, 22 października 
7.00 PM 
++ Natalia i Franciszek Chucik- int.od syna
Sobota, 29 października 
7.00 PM 
O rozwiązanie trudnych spraw, o Boże Miłosierdzie w
podziękowaniu za łaski - Marcin i Teresa 

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ DUCHA ŚWIĘTEGO,
1000 LANTANA RD.
LANTANA, FL

Sobota
7:00pm

Msze św.

MIAMI

Niedziela, 16 października 
3.30 PM 
++ Zofia i Stanisław Kowalik
Niedziela, 23 października 
3.30 PM  
W intencji Jadzi i Teresy z okazji imienin z prośbą o Boże
łaski i opiekę Pani Jasnogórskiej - int.od przyjaciół 
Niedziela 30 października 
3.30 PM 
++ Antonina i Jozef Manka 

Intencje mszalne

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO
JÓZEFA,
8670 BYRON AVE. MIAMI

Niedziela
3:30pm

Msze św.

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 



Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem
świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadzac nas droga Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga,
pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowanie za bliznich, co dzień zbliżałeś się
do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie (.......) wierzyć, że przez Twoja wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga, Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej
modlitwy.  Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. Ojcze nasz…Zdrowaś
Maryjo… Chwała Ojcu….

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

POLSKA SZKOŁA

Serdeczne podziękowania naszym Paniom, które odświeżyły, pomalowały pomieszczenie najmłodszej grupy dzieci. W
takiej pięknej klasie dzieci uczą się z jeszcze większym entuzjazmem i zaangażowaniem.

KATECHEZY DLA DZIECI

Każda Niedziela: Godzina 10.AM - katecheza dla dzieci ogólna.
Godzina 12 PM - katecheza dla dzieci przygotowujących do I Komunii świętej.
Godzina 12.45PM - katecheza dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.

Godziny Katechezy dla dzieci i młodzieży nie uczestniczących w zajęciach szkolnych polskiej
szkoły. 

WIZYTA SIÓSTR MISJONAREK

Wizyta Sióstr Miłosierdzia w naszej parafii, które opowiedziały nam o swojej posłudze na Kubie. Życzymy Bożych łask i
opieki Pani Jasnogórskiej a my ze swojej strony wsparliśmy te dzieła prowadzone przez Siostry. 



Pieśni mszalne

LEKTORZY

KAWIARENKA

Pompano Beach
2 października - Taca: $2015; Świece: $189; 
Sklepik: $ 310, Polska Szkoła: $1350.
9 października - Taca: $1969; Świece: $236; 
Lantana
1 pazdziernika  - Taca: $215.
8 pazdziernika - Taca: $253.
Miami
2 pazdziernika - Taca: $65.
9 pazdziernika - Taca: $129.

KOLEKTA

Niedziela, 16 października 
Wejście: Pieśń nr. 272
Ofiarowanie: Pieśń nr. 310
Komunia: Pieśń nr. 135
Dziękczynienie: Pieśń nr. 178
Wyjście: Pieśń nr. 270

ORGANISTA: ADAM WILKOWSKI
TEL: (954) 654-1542

Chrzest św. 
Zgłoszenia do chrztu św. i nauki po bezpośrednim
kontakcie z ks. Proboszczem. 

I Komunia św.
Katechezy prowadzone w ramach sobotnich  zajęć w
polskiej szkole a także w niedziele po mszy o godzinie
11 AM.

Bierzmowanie
Przygotowanie prowadzone w ramach sobotnich zajęć
w polskiej szkole a także w niedziele po mszy o
godzinie 10 AM.

Sakrament Małżeństwa
Prosimy o kontakt z ks. Proboszczem. 

Okazja do spowiedzi 
Codziennie 30 minut przed Mszą św. 
W każdy piątek od godziny 6-7PM.

Sakramenty

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele w
każdą niedzielę o 8.30 i 10.30 i w każdy piątek  o 6.00-7.00
PM. Wszystkich serdecznie zapraszamy na święty czas z
Bogiem.

W każdą środę Nabożeństwo do Św.
Józefa po Mszy Św. o
godzinie 8am.

Nabożeństwa

W piątki nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz
6:45 przed mszą.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA: KRYSTYNA OSYPKA, TEL: 305-785-8934.

Niedziela, 16 października 
9.00 AM Renata Tomaszewska, Krzysztof Tomaszewski.
11.00 AM Beata Redlicka, Aleksandra Kwaśniak.
Niedziela, 23 października 
9.00 AM Anna Szczechura, Agnieszka Antoniuk. 
11.00 AM Marek Stawiński, Ewa Sosnówka.

2 października - $350
9 października - $524

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali i
posługiwali w sprzedaży kawy i ciasta. Dziękuję z całego
serca tym wszystkim, którzy przez tę posługę pieczenia
ciasta i posługiwanie w kawiarence budują naszą parafię. 

Zgłoszenia dyżurów proszę kierować do Państwa Ewy i
Irka Otfinowskich tel: (954) 830-3400. 

Boże, który w niewysłowionej
opatrzności raczyłeś wybrać świętego
Józefa na Oblubieńca Najświętszej
Rodzicielki Swojej: spraw prosimy,
abyśmy zasłużyli na Jego
orędownictwo w niebie, gdy jako
opiekuna czcimy go na ziemi.

ŚW. Józefie - módl się za nami

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary, przypominamy że suma
podawana w biuletynie jest sumą pozostających pieniążków
w parafii po opłaceniu juz wydatków. Lantana $200
wynajem kościoła, Miami $100 każdego tygodnia.

Niedziela, 23 października 
Wejście: Pieśń nr. 273
Ofiarowanie: Pieśń nr. 387
Komunia: Pieśń nr. 144
Dziękczynienie: Pieśń nr. 179
Wyjście: Pieśń nr. 235

W poniedziałki wieczorem nabożeństwo do
Matki Boskiej Częstochowskiej po Mszy Św. o
godz 7pm.

W soboty po Mszy Św. o godzinie 8am nabożeństwo za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Nowi parafianie
Witamy kolejne Rodziny w naszej Wspólnocie Parafialnej:
Michael & Joanna Wise; Dariusz & Sylwia Miekina; Peter
& Katherine Rozmus; Roxana Piotrowska; Michael &
Weronika Bazan.



JEST MIESJCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

Oferta:Poszukujemy kierowcy z licencją na Tiry tel:561-654-0212 Darren
Oferta: Potrzebna pomoc z zamieszkaniem; Wanda tel. 201-906-8039 lub Tony tel: 954-6964582
Szukam pracy z zamieszkaniem lub bez jako opiekunka osób starszych lub dzieci. Stawka do uzgodnienia Ania: tel: 786-
956-1426
Poszukuje osoby do wyrobu kiełbas i innych produktów mięsnych w Boca Raton. Tel: ang.561-483-6020, pol- Wojciech
Czarny: 917-751-1041
Szukam pracy do starszej osoby. Posiadam certyfikat HHA, CPR, AIDS, Alzheimers, 20 lat pracy i bardzo dobre referencje.
Krystyna (561)506-8893
Pani spokojna, niepaląca, kulturalna poszukuje pokoju. 954-226-8622 Krystyna (4x)
Szukam pracy - opieka do starszej osoby z zamieszkaniem, mozliwa takze opcja ze sprzątaniem. Ewa tel. 772-323-8840 
Poszukuje pracownika przy serwisowaniu basenów (pół etatu lub cały etat) nr. tel.5619906006.

OGŁOSZENIA POLONIJNE




